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òîi�ÜÛ@òîÐ�ÜÐÛa@Þì•þa@ @
Þëþa@Ý–ÐÛa@ @

@ @
@áÜÈàÜÛ@òîi�Ûa@òÐ�ÜÏ@ò�a‰…@òîàçcZI@@0a†u@áèßH@ @

@ @
  . واللعب والترويح والنمو والنضج والثواب والعقاب النشاط والعمل: مناقشة مفاهيم التعليم المختلفة مثل  )١
  .تحليل المفاهيم والمصطلحات الشائعة في التعليم  )٢
  .كلما زاد وعيه بالنظام وزادت قدرته على التصرف وجوده األداء لمعلم للنظام فهم النظام التعليمي ، فكلما ازداد فهم ا )٣
قــسوة علــى أبنــاء الفقــراء والتغاضــي عــن أبنــاء األغنيــاء ومعاقبــة ال: تــشخيص بعــض المفــاهيم الخاطئــة فــي التعلــيم ، مثــل  )٤

  .التلميذ بالطرد من المدرسة 
تعويــد التلميــذ االعتمــاد : حــل بعــض مــشكالت الــصراع القيمــي ، فمجتمعاتنــا العربيــة أقــرب للوســطية واالعتــدال ، مثــال  )٥

  .على ذاته في المذاكرة 
  .عميق لفلسفتها تطوير العملية التعليمية ، وذلك بعد الفهم ال )٦



 ٣

ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@ @
òíìi�Ûa@bèmbÔîjİmë@pbÐ�ÜÐÛa@åß@x‡b¸@ @

òîÛbr½a@òÐ�ÜÐÛa@ @
@òÐ�ÜÐÛa@êˆç@†öa‰Zأفالطون   

@b��èÐíŠÈmZ ًبطبيعتــه وتــشمل أحيانــا كافــة اآلراء التــي تجعــل أســاس ) الثابــت (  دراســة األهــداف األخالقيــة الــسامية والواقــع المطلــق
لكنها ال تنكر العالم المادي وال الموضوعات التي يتوصل إليها العلم الطبيعي والحـواس وتـرى هـذه الكون روحي في نهاية األمر و

  .األشياء الواقعية وراءها شيء روحي مجهول 

@æì�ýÏc@†äÇ@�bÈÛa@òÈîj�Z  عالم واقعي يسكنه الجسد –عالم علوي تسكنه الروح .  

@æì�ýÏc@†äÇ@æb�ã⁄a@òÈîj�Z  المادة ( سد  الج–) العقل ( الروح. (  

@µg@æb�ã⁄a@�Ðã@á�ÓZ@ @
  .قوة العقل ومقرها الرأس وفضيلتها الحكمة  )١
  .قوة الغضب ومقرها الصدر وفضيلتها الشجاعة  )٢
  .قوة الشهوة ومقرها البطن وأسفل البطن وفضيلتها العفة  )٣

@µg@lìÈ’Ûa@á�ÓZ@ @
  .الشماليون وتتحكم فيهم قوة الغضب ) ٣ .ة العقل اليونانيين وتتحكم فيهم قو) ٢ .المصريين وتتحكم فيهم قوة الشهوة ) ١

@µg@…aŠÏþa@á�ÓZ@ @
  .طبقة الحكماء والفالسفة تتحكم فيهم قوة العقل  )١
  .تتحكم فيهم قوة الغضب ) الجنود ( طبقة أصحاب اإلرادة  )٢
  .طبقة العمال والعبيد وتتحكم فيهم قوة الشهوة  )٣

@æì�ýÏc@†äÇ@kí‰†nÛa@âbÄãZ@ @
c@M  ¿@´Ûì÷�àÜÛ@kí‰†nÛa@òßìØ§a@Z@ @
@µëþa@òÜyŠ½aZ سنة ويربي فيها األطفال على أيدي أخصائيين في الحضانة وتخضع إلشراف الدولة ١٧ من الوالدة وحتى .  

@µg@bèîÏ@òîi�Ûa@Ò†èmëZ@ @
  .تعلم القراءة والكتابة والموسيقى والعلوم واألدب  �  .االهتمام بالنمو الجسماني واللعب والرياضة  �

@òîãbrÛa@òÜyŠ½aZ وتهدف إلكساب التالميذ تدريبات جسمية وعسكرية عنيفة ٢٠ – ١٧ من .  

@òrÛbrÛa@òÜyŠ½aZ يدرس فيها العلوم والحساب والهندسة والفلك والموسيقى ٣٠ – ٢٠ من سن .  

@òÈiaŠÛa@òÜyŠ½aZ التعليم ديمقراطية(  يتعلم أسلوب الحوار والمناقشة عن العالم وطبيعة الخير ٣٥ – ٣٠ من . (  

a@ò�ßb¨a@òÜyŠ½Z لتربية األفراد الذين يعملون في المناصب الحكومية لينقلوا إلى المناصب الحكومية العليا ٥٠ – ٣٥ من .  

 مراحل األولى السابقة ويدرب فيها األطفال وفـق المراحـل ٣ يكتفوا بالـ  ñ…a‰⁄a@lbz•þ@kí‰†nÛa@I@@…ìä¦aZ@H@@@@  -  ب
قدم لهم دراسة عسكرية للتدريب على الـشجاعة وتقبـل األوامـر مـن األولى الثالثة من نظام تدريب الحكماء وت

  .سببوا أي خطر للدولة تأصحاب العقل حتى يتعودوا على الطاعة وال ي

p@@M  @†îjÈÛaë@ÞbàÈÜÛ@kí‰†nÛaZ@بالمرحلتين األولى والثانية فقط حتى يخضعوا للمفكرين والجنود ونويمر .@ @



 ٤

@òîÛbr½a@òÐ�ÜÐÛa@¿@òíìi�Ûa@Òa†çþaZ@ @
  .فالطبيعة اإلنسانية ثابتة أو يجب أن تظل ثابتة ومن ثم فإن أي تغيير هو أمر عرضي يجب مقاومته بات وعدم التغيير الث )١
  .األهداف التربوية ال تنبع من داخل اإلنسان أو من حقيقة كونية ، وإنما هي خارجة عنه  )٢
ختلــف بـاختالف األزمنــة واألمكنـة ، أو األفــراد األهـداف التربويـة مطلقــة وليـست نــسبية ، فالطبيعـة اإلنــسانية واحـدة ال ت )٣

  .ومن ثم فهي غير قابلة للطواعية والمرونة واالستجابة لتطورات األحداث 
  .ًومنفصلة فليست الوسائل من مراحل األهداف وليست جزءا منها  عن الوسائل ، فهي مستقلة عنها األهداف تختلف )٤
  .ًلوسائل ما يحقق أهدافها وإن كان مناهضا لطبيعة اإلنسان األهداف تقوم على اإللزام والقهر ، وتتخذ من ا )٥

@æì�ýÏc@ô†Û@òîi�Ûa@Òa†çcZ@ @
ًإعداد المواطن إعدادا سليما ، يكفل أن يتحلى بفضيلة االعتدال والعدالة والشجاعة  )١ ً.  
ًتكوين الشخصية تكوينا سليما  )٢ وة البدنيـة مـن أجـل ًعني الروح والجسد معا ، وعناية أفالطون بتربية الجـسد راجـع للقـ -ً

الحفــاظ علــى حريتهــا واســتقاللها ، كمــا أن الــصحة البدنيــة تــساعد علــى صــفاء الــروح ونقائهــا ، بمــا يجعلهــا قــادرة علــى 
  .الصعود لعالم المثل 

توجيه العناية للمسائل العقلية أكثر من األمـور الحـسية ألن القـضايا العقليـة هـي التـي تناسـب الجـوهر الحقيقـي لإلنـسان  )٣
  .روحه أو عقله وفكره وهو 

  .تعميق اإلحساس بالحق والخير والجمال ، ففي هذا ما يكفل السعادة للمجتمع والتسامي نحو عالم المثل  )٤
  .تنمية روح الجماعة بحيث توضع مصلحة الجماعة فوق مصلحة الفرد  )٥

@òîÛbr½a@òÐ�ÜÐÛa@¿@ï�a‰†Ûa@wèä½aZ@ @
  .رك القديم على قدمه المنهج ثابت غير قابل للتطوير ينبع من فكرة ت )١
تهــدف الفلــسفة المثاليــة مــن ناحيــة تربويــة إلــى حــشو عقــول التالميــذ بالمعلومــات والحقــائق المطلقــة التــي توصــل إليهــا  )٢

  .األجداد ، وبذلك فإنها ال تهدف إلى تحقيق االبتكار واإلبداع 
  .ولون ثابتة يتم نقل محتوى المناهج من جيل إلى جيل آخر ألن المعرفة التي توصل إليها األ )٣
يرتبط المنهج باألهداف العامـة التـي تهـدف إلـى تنميـة العقـل ونقـل التـراث لـذا يهتمـون بـالعلوم االسـتنباطية مثـل المنطـق  )٤

  .والرياضيات باعتبارهما أدوات لتنمية العقل 
  .الرياضيات والدين يركز المنهج على المواد الدراسية ذات الطابع العقلي التحليلي الثقافي ، مثل الفلسفة والمنطق و )٥
  .ألن المثالية تقضي بانفصال العالم الروحي عن المادي و الطبيعية يركز المنهج على االنفصال بين العلوم اإلنسانية  )٦
يرى المثـاليون أن المعرفـة التـي يكتـسبها الفـرد مـن قـراءة قـصيدة أو قطعـة أدبيـة قـد تكـون أكثـر أهميـة مـن المعرفـة التـي  )٧

  .ة عملية يكتسبها عن طريق تجرب
ًيرى المثاليون أن العلوم الطبيعية ال تفيدنا كثيرا ، وإنما يقتصر دورها على تدبير أمور الحيـاة الحـسية ، التـي هـي بـالطبع  )٨

  .تأخذ مكانة أقل في الفكر المثالي 
  .يرتبط المنهج في المثالية بالماضي أكثر من الحاضر والمستقبل  )٩

  :ثالية تنظيم المحتوى الدراسي في الفلسفة الم )١٠
  .يجب أن ينظم المحتوى بطريقة تتسم بالتسلسل المنطقي للمادة الدراسية ، ألن العقل منظم بطريقة منطقية   -  أ

  .وال تأخذ حاجات ومطالب نمو التالميذ في االعتبار ار وكلها مستويات موضوعة وضع المناهج من قبل الكب  -  ب



 ٥

@òîÛbr½a@òÐ�ÜÐÛa@¿@�í‰†nÛa@òÔíŠ�Z@ @
  .حشو عقول التالميذ بالحقائق المطلقة تلقينية قائمة على  )١
  .ال تهتم بالفروق الفردية بين الطالب  )٢
  .تقوم على تدريب الملكات العقلية وترويضها عند الطالب حسب خطوات هربارت الخمس في التدريب  )٣
  .يتم نقل محتوى المناهج من جيل إلى جيل آخر ألن المعرفة التي توصل إليها األولون ثابتة  )٤
ً يتعلم التلميذ كيف يفكر وإنما المهم أن يفكر تفكيرا ناقدا ال يكفي أن )٥ ً.  
ًالتدريس فنا وليس علما فتفرض المثالية إخضاع تربية األطفال للدراسات المعملية واالختبارات التجريبية مثل العلوم  )٦ ً.  
  .قي يجب أن تعمل طريقة التدريس على توسيع أفق التلميذ ، وتزويده بالمهارة في التفكير المنط )٧

@òîÛbr½a@òÐ�ÜÐÛa@¿@áÜÈ½aZ@ @
، حيث إن التلميذ غير قادر على الحكم وهو في حاجة إلى مـن ) محور العملية التعليمية ( يحتل المعلم مكانة عظمى  )١

  .يساعده ويأخذ بيده 
ًيجب على المعلم أن يكون ممتازا في المعرفة والبصيرة اإلنسانية بحاجات وقدرات التلميذ ومتمكنا من ما )٢   .دته العلمية ً
  .المعلم قدوة حسنة للتلميذ من الناحية العقلية والخلقية على السواء ، ومثل أعلى للسلوك الذي يحتذيه التالميذ  )٣
في إتاحة الفرصة لعقل التلميذ لكي يكتشف ويحلل ويركب ويطبـق  الفائقة االبتكاريةرته ايجب على المعلم أن يثبت مه )٤

  .ي معلوماته في حياته وسلوكه العمل
ينبغي على المعلم أال يرغم التلميذ على قبول أفكار معينة أو وجهات نظر خاصة ، وإنما ينمو في إطـاره لتحقيـق ذاتـه ،  )٥

  .وليس لتحقيق ذات المعلم 
ًالمعلم له صفات معينة ، وال يصلح أي فرد ألن يكون معلما ، فالمعلم يتسم بالعبقريـة وسـعة االطـالع والثقافـة ، وكلمـا  )٦

  .رفه زادت صالحيته للتدريس زادت معا

@òîÛbr½a@òÐ�ÜÐÛa@¿@áÜÈn½aZ@ @
  .التلميذ متلقي سلبي عليه أن يحذو حذو أستاذه في الفكر والسلوك  )١
  .فالكبار هم الذين يقررون ، وعلى الصغار الطاعة والقبول  أن يعرفه وال يشارك هو في ذلك التلميذ يوضع له ما يجب )٢
  .ية الخلقية وانضباط السلوك التلميذ يحتاج إلى قدر من الترب )٣
  .المدارس يجب أن يسود فيها الهدوء واالحترام المتبادل بين التالميذ بعضهم البعض واحترام التالميذ للمعلمين  )٤
  .أن يتحلى التالميذ بالطاعة وعدم اإلخالل بنظام المدرسة  )٥
  .ال يجوز للتلميذ ممارسة المهارات الجسمية كالحركة والرياضة  )٦

@¿@áíìÔnÛa@@@@òîÛbr½a@òÐ�ÜÐÛa@Z@ تأخذ االمتحانات والشهادات أهمية في التربية المثالية ، فهي الوسيلة التي يمكن من خاللهـا إتاحـة
@. الشفهية والفرصة للطالب ، ليثبت قدرته على التفكير المنطقي وعلى التعبير عن آرائه ، وهي تفضل امتحانات المقال  @

@òîÛbr½a@òÐ�ÜÐÛa@¿@lbÔÈÛaZ@ @
لفلسفة المثالية باستخدام العقاب البدني من اجـل تحقيـق أهـدافها والمحافظـة علـى النظـام والهـدوء فـي الـصف ، تؤمن ا )١

  .وألنه يؤدي إلى تدريب ملكة الصبر واإلرادة لدى المتعلم 
  .ال تؤمن المثالية بالطرق الحديثة في اإلرشاد والتوجيه  )٢
  .ة التعلم ال تأخذ في االعتبار الظروف البيئية المحيطة بعملي )٣



 ٦

òîÈîjİÛa@òÐ�ÜÐÛa@ @
@òîÈîjİÛa@òÐ�ÜÐÛa@¿@òíìi�Ûa@Òa†çþaZ@ @

  .ًتقوم على مبدأ االهتمام بالطفل وتنمية رغباته وإشباع حاجاته انطالقا من طبيعته الذاتية  )١
  .تحقيق النمو المتكامل لكافة جوانب وملكات الفرد العقلية والنفسية واألخالقية والجسيمة  )٢
  .فل أكثر من مستقبله تركز على حاضر الط )٣
  .تراعي قيمة الخبرة االجتماعية التي سيتم اكتسابها عن طريق الممارسة العملية ال الكالم  )٤
ًالتربية عملية سلبية ما بين سن الخامسة والثانية عشرة ، وال يتدخل فيها اإلنسان سواء كان أبا أو مدرسا ، إذ أن تدخل  )٥ ً

  .يعته اإلنسان فيها يقتل نمو الطفل ويفسد طب
  .ضرورة اللجوء إلى التعليم المختلط واالبتعاد عن فكرة المدارس الداخلية  )٦
اإليمان بالمجتمع الطبيعي القائم على العدالة والمساواة بـين األفـراد ، ال المجتمـع الطبقـي القـائم علـى الـتحكم والظلـم  )٧

  .والفساد 

@òîÈîjİÛa@òÐ�ÜÐÛa@¿@ï�a‰†Ûa@wèä½aZ@ @
  .اماته بالتركيز على تنمية طبيعته الذاتية يراعي نمو الطفل واهتم )١
  .يستخدم الوسائل التعليمية واألنشطة والخبرات للنمو حسب كل مرحلة عمرية  )٢
  .يتألف المنهج من العلوم الطبيعية والجبر والفلك والجغرافيا على أن تدرس عن طريق الرحالت ال الكتب والخرائط  )٣
  .فة يهتم بالتعليم المهني وتعلم الحرف المختل )٤
  .تهتم باألنشطة الالصفية ألنها تساعد على تنمية ميول الطفل وقدراته بأقل تدخل أو إشراف ممكن من المربين  )٥

@@@@@òîÈîjİÛa@òÐ�ÜÐÛa@¿@�í‰†nÛa@òÔíŠ�Z@ تقوم على طريقـة الخبـرة المباشـرة مـن خـالل الممارسـة العمليـة وطريقـة العـروض المعمليـة
ًال تعطــي للطفــل دروســا شــفوية مطلقــا ، ولكــن يجــب أن يــتعلم الطفــل عــن طريــق  " :وقــد اســتمد ذلــك مــن قــول جــان جــاك روســو  ً

@.، وأن يتعلم الطفل األشياء قبل األلفاظ كلما أمكن " الخبرة  @
@òîÈîjİÛa@òÐ�ÜÐÛa@¿@áÜÈ½aZ@ @

  .ًيجب أن يكون المربي الطبيعي موجها فحسب  )١
  ) .التعلم الذاتي ( يشجع الطفل على تربية نفسه بنفسه  )٢
  .ً حريصا فال يتدخل في عمل الطفل ، وال يؤثر عليه ، فهو شاهد محايد يعمل من وراء ستار يكون )٣

@òîÈîjİÛa@òÐ�ÜÐÛa@¿@áÜÈn½aZ@  
تعتمد التربية الطبيعية على إيجابية المتعلم فـي العمليـة التعليميـة ألن المقـررات الدراسـية مبنيـة علـى ميولـه واتجاهاتـه ، حيـث تـرى 

ورة اشتراك األطفال بعد فترة معينة يكتسبون فيها الخبرة ، في إدارة أنفسهم داخـل البيئـة الـصفية والمدرسـية الطبيعية ضرالفلسفة 
واالجتماعية ، كما يسهمون في وضع القواعد والقوانين واللوائح التي تحكم تصرفاتهم في األنشطة التربوية ، مما يـشجع تـربيتهم 

@.على االستقاللية وعلى الحكم الذاتي  @
Ûa@òîÈîjİÛa@òÐ�ÜÐÛa@¿@áíìÔnZ@@ @

ًجانبا هاما من جوانب التدريس ويجب على المعلم استخدام طرق موضـوعية لتقـويم التالميـذ علـى أن يكـون التقـويم يمثل التقويم  ً
ًنظريا وعمليا  ً.  



 ٧

@òîÈîjİÛa@òÐ�ÜÐÛa@¿@lbÔÈÛaZ@ @
@ @

 القوة الغاشمة فـي حفـظ النظـام والـتعلم ، وإنمـا تلجـأ إلـى ال تؤمن هذه الفلسفة باستخدام العقاب البدني ، أو اللجوء للسلطة أو
فإذا طلبت منه أن يرتدي مالبسه للخروج إلى النزهة : " القانون الطبيعي في تحقيق أهدافها التربوية ، وقد قال روسو بهذا الصدد 

ن البـرد ، وإذا كلفتـه بعمـل وتقـاعس وتأخر في لبسها فدعه في البيت وال تخرجه برفقتك ، وإذا كسر زجـاج النافـذة فدعـه يتـألم مـ
@" .عن القيام به فاحرمه من الطعام إلى أن يقوم بذلك العمل ، وباالختصار دع الطبيعة تربي الطفل طبق قوانينها ونواميسها  @

@ @
@éibn×@¿@ì�ë‰@éÈ™ë@bß@áçc@B@ÝîßcZ@B@ @

@ @
@@@Þëþa@õŒ¦aZإلـى الريـف للعـيش بـين أحـضان الطبيعـة وال يتـدخل  التعليم فيه للمرحلة من سنة إلى خمس سنوات ، وينتقل الطفل 

ًالناس في تربيته ، فيترك طليقا حـرا ، حتـى المالبـس ال يجـوز أن تكـون مقيـدة للطفـل ، فـال أربطـة وال لفافـات كمـا ال يجـوز زيـادة  ً
ألب هـو المربـي األول ، العناية بالطفل حتى يتعود مواجهة الصعاب ومشاكل الحياة ، واألم في هذه المرحلة هي مـصدر حبـه ، وا

  .والمعلم يعلمه واجبات الرجال 
  

@@@ïãbrÛa@õŒ¦aZ ، التعليم فيه للمرحلة من سن الخامسة إلى الثانية عـشر ، ويظـل الطفـل فـي الريـف يعلـم نفـسه بنفـسه فـي الطبيعـة 
ذ علــى شــيء صــعب عليــه فهمــه يتحمــل خطــأه ، والتربيــة فــي هــذه المرحلــة بدنيــة أخالقيــة وال داعــي للمتابعــة حتــى ال يجبــر التلميــ

  .ويكتفى بتدريب الحواس 
  

@@@sÛbrÛa@õŒ¦aZ ، التعليم فيه للمرحلة من سن الثانية عشرة إلى الخامسة عشرة ، وهي مرحلة البلـوغ ، والتفكيـر والدراسـة والعمـل 
 ، وأن يكـون أسـلوب التـدريس هـو ًوالتعليم فيها أيضا يعتمد على الطبيعة ، وحقائق الحياة هي الجغرافيـا والفلـك والجبـر والطبيعـة

  .الممارسة العملية ، وأن يعود الطفل في هذه المرحلة الخشونة والتقشف 
  

@É��iaŠÛa@õŒ��¦aZ التعلــيم فيــه للمرحلــة مــن ســن الخامــسة عــشرة إلــى العــشرين ، وفيهــا يــرى روســو أن يهــتم بــالتعليم بالتربيــة الدينيــة 
تكــون وســيلة ذلــك كثــرة األوامــر والنــواهي والنــصح ، بــل الممارســة العمليــة والمثــل والخلقيــة ليعــرف عالقتــه بــاهللا والنــاس وأن ال 

  .الصالح ودراسة سير األبطال في هذه المرحلة يمكن أن يتذوق اإلنسان القراءة والفن 
  

@�ßb��¨a@õŒ��¦aZ وتعــرض هــذا الجــزء إلــى تربيــة المــرأة ولكنــه حــدد أن مهمــة المــرأة هــي إرضــاء الرجــل ، ولــذلك فعليهــا أن تفعــل 
لنفسها كل ما يرضي الرجل ، فتمرن جسمها لتكون رشيقة قوية وأن تتعلم الطهـي والتطريـز ورعايـة األطفـال والموسـيقى وأن تكـون 

  .جذابة ، وأن تتعلم العلوم العقلية 



 ٨

a@òÐ�ÜÐÛaòîmbº�Û@ @
@ò��íìi�Ûa@Òa†��çþaë@ò��îmbº�ÛaZ@ التربويــة هــي مـا يريــده المجتمــع لنفــسه ، ومــا يرغــب ليكــون عليــه مــستقبله وجميــع األهــدافإن 

@.األطراف في العملية التربوية في بحث دائم عن اإلطار العام الذي يضم هذه األهداف في عالقتها التعليمية وتوجيه النشاط فيها  @
ßbÇ@òÐ–i@Ò†�a@òZ هو الغاية البعيدة التي تحدد اتجاه النشاط اإلنساني وتولد في الفرد الدافع إلى السلوك .  

@@Ò†�a@@@òîmbº�Ûa@¿Z النظـام فيـه علـى اإلكمـال التـدريجي لعمليـة مـن العمليـات مـع اسـتمرار  هو وجود عمل مرتـب ومـنظم يقـوم
  .واطراد وتدبير للغاية أو النهاية المحتملة 

@Ýíì¤@ÝyaŠßÒ†ç@µg@òjËŠÛaZ@I@áèß@�ËH@ @
  .الهدف يترجم الرغبة إلى خطة وطريقة للعمل تبنى على أساس المالحظة الدقيقة للظروف الموضوعة  )١
  .بيان الوسائل التي يمكن أن تستغل للوصول إلى الغاية المنشودة واكتشاف العقبات التي تعترض تحقيق الغاية  )٢
  .هذه الوسائل والتسلسل الصحيح الستخدامها بناء على المالحظات ، معرفة مدى استخدام  )٣
  .الحكم على اختيار طريق معين  )٤

  .ًوهذه المراحل التي تجعل من الرغبة هدفا ، وتجعل من الهدف خطة عملية يعمل فيها التفكير والذكاء والعقل 

@òîmbº�Ûa@¿@òíìi�Ûa@Òa†çþa@—öb–�Z@ @
  .وإدراك العالقة بينها وسيلة لربط عناصر العملية التعليمية بعضها ببعض  )١
  .نسبية غير ثابتة  )٢
  .مرنة قابلة للتغيير والتطوير  )٣
  .مرتبطة بالموقف الحاضر  )٤

@ðìí…@æìu@†äÇ@Òa†çþa@�íbÈßZ@ @
  .أن تكون نابعة من حاجات المتعلمين  )١
  .مرتبطة بدوافعهم الفطرية والمكتسبة  )٢

  .مرتبطة بالبيئة الصالحة  )٣
  .أن تكون نابعة من الموقف والخبرة  )٤

@òîàîÜÈnÛa@Òa†çþa@ÖbÔn‘a@‰…b–ß@Z˜XR@ @
  .طبيعة المجتمع  )١
  .مطالب المجتمع  )٢
  .طبيعة الفرد  )٣
  .اهتمامات الفرد ورغباته  )٤

  .التراث الثقافي بما يتضمنه من قيم روحية ودينية  )٥
  .العقل واإلنتاج  )٦
  .اإلطار القومي ومقوماته التاريخية  )٧

@òîmbº�Ûa@òÐ�ÜÐÛa@¿@ï�a‰†Ûa@wèä½aZ@ @
  . مرن قابل للتغيير والنمو ويبنى على أساس تعاوني من قبل المهتمين والمختصين المنهج )١
  .ال يبنى على أساس الحفظ والتكرار بل على أساس بناء وتنظيم الخبرات الجديدة لتضاف للخبرات السابقة  )٢
  . هذه الخبرات مع الفروق الفردية لدى المتعلمين ليتحمسوا الكتسابها تتالءمأن  )٣
  .ج على ما يعرف بمنهج النشاط وهو يقوم على اهتمامات التالميذ وحب استطالعهم يقوم المنه )٤
  .ًالبرجماتيون ال يرفضون دراسة المادة المنظمة منطقيا ولكنهم يرون أنها تأتي في مرحلة الحقة  )٥
  .ًالمادة الدراسية ليست غاية دائما ولكن هي وسيلة يستفيد منها التلميذ في حل موقف مشكل  )٦
  .ًمعمل التقليدي في المدرسة مهم جدا في البرجماتية وكذلك المراجع والكتب تعتبر مسألة أساسية وجود ال )٧



 ٩

@òîmbº�Ûa@òÐ�ÜÐÛa@¿@�í‰†nÛa@ÖŠ�Z@ @
  .مبدأ التعلم بالعمل  )١
  .تنويع أساليب التعلم واالبتعاد عن التلقين  )٢

  åàšní@ðˆÛaëZ@تتبع األسلوب العلمي في حل المشكالت  )٣
  . وتحديدها ، وجمع المعلومات عنها ، ووضع الفروض ، واختيار أنسب الفروض ، والحكم الشعور بالمشكلة ،

  .تتبع طريقة االكتشاف ونماذج التعلم  )٤
  .تقديم الخبرات التي تستثير التلميذ وتثير اهتمامه وذلك من خالل الرحالت واألفالم والزوار  )٥
  .أن يقدم مع الفصل خبرات التعلم ونواتجه  )٦

ÐÛa@¿@áÜÈ½a@òîmbº�Ûa@òÐ�ÜZ@ @
ًيجب أن يكون المعلم البرجماتي موجها ومرشدا للمتعلم لذا عليه االتصاف بالعطف والقدرة على تفسير األشياء  )١ ً.  
  .ًأن يكون ملما بمادته وأن يتفهم طبيعة من يقوم بالتدريس إليهم  )٢
  ضل لبيئتهم االجتماعية والمادية  أفأن يشيد المعلم مواقف تعليمية حول مشكالت معينة يفضي حلها بتالميذه إلى فهم )٣
  .أن ينمي لدى طالبه روح البحث والكشف عن المعرفة  )٤
  .أن يشجع الطالب على تعلم ما يشعر بميل أو حب الستطالعه من الموضوعات الهامة مثل العلم واألدب والتاريخ  )٥
  .أن يساعد التلميذ على تحديد المشكلة وأن يساعده في تحديد أهدافه  )٦
  .مع الفصل األهداف الفردية والجماعية التي توضع كحل للمشكلة أن يخطط  )٧
  .أن يساعد التالميذ على جمع المعلومات المرتبطة بالمشكلة من خالل المصادر المختلفة  )٨

@òîmbº�Ûa@òÐ�ÜÐÛa@¿@áÜÈn½aZ@@ @
QH الجتماعيـة مـع بيئتـه ، ولمـا كـان ترى البرجماتية أن اإلنسان يخلق عالمه بإعـادة تركيـب خبراتـه ، وبتفاعالتـه البيولوجيـة وا

ًالتعلم نشاطا متبادال فإن التفاعل التعليمي يكون بين التلميذ والبيئة ، وبين التلميذ والمدرس ، وبين التلميذ والتلميذ  ً.@ @
ًيجب أن نربي الطفل باعتباره كائنا حيا إيجابيا مبتكرا ، وحيث أنه ال ينمو إال باالتـصال مـع اآلخـرين ، فيجـب أال )٢ ً ً  يـتعلم ً

  .ًأن يتعاون فقط بل وأن يتوصل إلى التفاهم أيضا 
  .يجب أن يعرف التلميذ أن الحقيقة تتولد من التفاعل بين اإلنسان وبيئته  )٣

@òîmbº�Ûa@òÐ�ÜÐÛa@¿@áíìÔnÛaZ@@ @
فــظ ، ولكــن يــستعمل المعلــم التقــويم بهــدف التــشخيص والتخطــيط والعــالج ، وال يهــتم البرجمــاتي بقيــاس قــدرة التلميــذ علــى الح

@.بقياس قدرته على حل المشكالت بالطرق العلمية  @
@òîmbº�Ûa@òÐ�ÜÐÛa@¿@lbÔÈÛaë@laìrÛaZ@  

@@ال ترى البرجماتية ضرورة الستعمال العقاب البدني لضبط السلوك والقضاء على المشاكل السلوكية ، @
a‡g@bßc@@òîmŁa@ÖŠİÛa@ÉjnnÏ@†iü@æb×@Z@ @
  .السيما في المراحل العليا إحالة المخالف إلى مجلس الطلبة و )١
  . أسلوب اإلرشاد النفسي لتفهم مشاكل الطالب وإرشاده على كيفية حلها إتباع )٢
  .تعزيز السلوك الحسن وكافأته  )٣
  .استدعاء أولياء األمور والتحدث معهم في الحاالت المستعصية  )٤



 ١٠

sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@ @
òîßý�⁄a@òîi�Ûa@òÐ�ÜÏ@ @

@ @
@òîßý�⁄a@òîi�Ûa@âìèÐßZ   

ًلمفاهيم التي يرتبط بعضها ببعض في إطار فكري واحد يستند إلى المبـادئ والقـيم التـي أتـى بهـا اإلسـالم والتـي ترسـم عـددا تلك ا
  .ًمن اإلجراءات والطرائق العلمية يؤدي تنفيذها إلى أن يسلك سالكها سلوكا يتفق مع عقيدة اإلسالم 

@ @
@òîßý�⁄a@òîi�Ûa@Òa†çcZ@ @

  .عقيدة الصحيحة ، وتكوين اإليمان الصحيح وخشية اهللا وتقواه تربية الفرد المسلم على ال )١
  .تحقيق سعادة اإلنسان في الدنيا واآلخرة  )٢
  .تنشئة اإلنسان الذي يعبد اهللا ويخشاه  )٣
  .تقويم الروابط بين المسلمين ودعم تضامنهم وذلك عن طريق توحيد األفكار واالتجاهات  )٤

@ @
@òîßý�⁄a@òîi�Ûa@��cZ@ @

@ @
١( @òí‰aŠàn�üaZ  فهي تربية مستمرة ال تنتهي بفترة معينة وال بمرحلة دراسية محددة وإنما تمتد طول حياة اإلنسان.  

٢( @x‰†��nÛaZ ــالنظر فــي تــدرج أحكــام القــرآن الكــريم حيــث نــزل علــى مــدار فتــرة زادت عــن ثــالث  ويتــضح هــذا األســاس ب
  .وعشرين سنة ، وذلك لتراعي الطبيعة اإلنسانية ومكوناتها ومقتضياتها 

٣( Ûa@@æ‹aìnZفي حسبانها اإلنسان بكـل مقوماتـه الجـسمية والعقليـة والنفـسية والوجدانيـة وتهـتم بكـل ة تضع التربية اإلسالمي 
  .هذه الجوانب دون إهمال لجانب أو تفضيل جانب على آخر 

٤( @@@Þìà’Ûaë@ÝßbØnÛaZمتكاملـة  التربية اإلسالمية ال تقتصر على جانب واحد من جوانب الشخصية ، وتنظـر لإلنـسان نظـرة 
  .تشمل كل أبعاد الشخصية اإلنسانية ، النفس والعقل 

٥( @@òîÓý�þaZ التربيـة اإلسـالمية فـي جميـع أبعادهـا أخالقيـة ، واألخـالق الفاضـلة هـي إطـار التربيـة اإلسـالمية وهـي جـزء ال 
  .يتجزأ من فلسفتها وأهدافها ومحتواها وخططها وأساليبها 



 ١١

ÉiaŠÛa@Ý–ÐÛa@ @
ìi�Ûa@pbäîàšnÛa@œÈiòîßý�⁄a@òÐ�ÜÐÛa@¿@òí@ @

@ @
wèä½aë@âý�⁄a@ @

@@@@@ìç@âý�⁄a@¿@wèä½aZ تطبيق ما جاء في القرآن والسنة ويتطلب من المسلم أن يفهـم مـا بهمـا أوال ثـم يـسير برفـق نورهمـا ، وبهـذا ً
  .المفهوم يكون المنهج في اإلسالم هو العلم والعمل به 

@ @
@òrí†§a@òî�a‰†Ûa@wçbä½a@åß@âý�⁄a@ÑÓìßZ@ @

@ @
@òÜ–Ðä½a@…aì½a@wèäßë@âý�⁄aZ@ @

المنهج اإلسالمي شامل لجميع جوانب الحياة ، وقد يظن الباحث أن مناهجه منفصلة حيث كانت حلقـات المـسجد تـدرس مـواد 
منفــصلة فلكــل علــم حلقــة وعــالم وكتــاب ينــاقش ذلــك العلــم ، ولــو تعمقنــا فــي تلــك الحلقــات لوجــدنا أن العلــوم اإلنــسانية متــصلة 

ببعض فالتفسير مملوء باإلعرابات النحوية ، وكتب النحو جل شواهدها من القرآن والسنة والشعر ، وهذا الترابط بين مواد بعضها 
  .العلوم اإلسالمية ينفي بال شك أو إدعاء من قال بأن حلقات العلم القديمة ما هي إال تجسيد لمنهج المواد المنفصلة 

@ @
@Áia�½a@wèä½aë@âý�⁄aZ@ @

ًإلنسانية تدرس كال ال يتجزأ فهي مترابطة مـع بعـضها الـبعض ولكـن لـيس ترابطـا آليـا كمـا فـي التربيـة الغربيـة ، فالعالقـة بـين العلوم ا ً ً
المثير واالستجابة والتدعيم ، ليست عالقة حرة وإنما عالقة مخطط لها في حـدود مـا أمـر اهللا بـه ، فكـل عمـل فـي اإلسـالم يعتبـر 

  .وإخالص العبادة وليس للذة المادية والمنفعة الزائلة كما في الغرب وسيلة لغاية وهي رضى اهللا 

@ @
@ð‰ì�a@wèä½aë@âý�⁄aZ@ @

التربيـة اإلسـالمية تهــتم بـالمنهج المتـرابط الــذي يـؤدي إلـى طاعــة اهللا ومحـور الطاعـة هــو عبـادة اهللا سـبحانه وتعــالى وكـل مـا يتعلمــه 
  .المسلم هو وسيلة لتحقيق هذا الهدف األسمى 

@ @
⁄a@Âb’äÛa@wèäßë@âý�Z@ @

اإلسالم علم وعمل ، فال يركز على الجانب الروحي ويهمل الجانب المادي ، بل كالهما متمم لآلخر ، لـذلك فالتربيـة اإلسـالمية 
ًتتطلب منهجا مترابطا مملوء بالنشاطات المحققة ألهداف تربوية  ً.  
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@òîßý�⁄a@òîi�Ûa@¿@�í‰†nÛa@kîÛb�c@Z@ @
@ @
QH �§a@ñë†ÔÛa@lìÜ�c@òäZ@ @

للقدوة الصالحة أهمية كبيرة في تربية الفرد ، وتنشئته على أساس سليم ، السيما في الفترة األولى من حياته ، فالطفل منذ والدتـه 
  .يكتسب ألوان السلوك من خالل تقليده لآلخرين ومحاكاتهم 

لسلوك ، حتى يساعد الناشئة على تشرب ولذلك يجب أن يكون األبوان في المنزل ، والمعلمون في المدرسة ، نماذج طيبة في ا
  .العادات اإلسالمية الطيبة ، منذ نعومة أظفارهم 

  

RH @kîç�Ûaë@kîË�Ûa@lìÜ�cZ@ @
يعتبر أسلوب الثواب والعقاب من األساليب الطبيعية التي تستند إليها التربية ، في كـل زمـان ومكـان ، فهـذا األسـلوب يتمـشى مـع 

ي سلوكه ويعدل فيه بمقدار معرفته بالنتائج الضارة أو النافعة ، السارة أو المؤلمة التـي تترتـب طبيعة اإلنسان ، واإلنسان يتحكم ف
  .على عمله وسلوكه 

والتربية اإلسالمية تستخدم أسلوب الترغيب والترهيب لما له من أهمية في التنشئة الصالحة ألبنائنا ، فأسلوب القـرآن فـي تـصوير 
ًبأهوالها وعذابها ، إنما هو أسلوب مناسب لطبيعة اإلنسان ، التي تسعى دائما وراء المنفعة ، وتبتعد الجنة بخيرها ونعيمها ، والنار 

  .ما أمكن عن المضرة 
ــائهم  ــه ، واآلبــاء فــي تعــاملهم مــع أبن وهكــذا يــصبح الجــزاء مــن جــنس العمــل ، وهــو مبــدأ منطقــي ال يــستطيع أحــد أن يجــادل في

  .اإلسالمي الكبير يستخدم األسلوب التربوي على أوسع نطاق والمعلمون مع تالميذهم بل والمجتمع 
ًولكن اإلسالم يفضل أسلوب الترغيب عن أسلوب الوعيد ، أوال لجانب الرحمة ، وثانيا ألثره الموجب والباقي في نفس التلميذ ،  ً

  .الخاطئين التوابين فاإلسالم يعاقب الخطأ بنفس قدره ، أما الخير فيحاسب عليه بأضعافه ، بل يعفو اإلسالم عن 
  

SH @òÄÇì½aë@|–äÛa@lìÜ�cZ@ @
ًوهـو مــن األســاليب المعروفــة فــي التربيــة اإلســالمية ، ولــه تــأثيره الحــسن فــي النفــوس ، ويكــون هــذا األســلوب فعــاال ، ويــؤتي ثمــاره 

  .عندما يكون من القلب 
هم وصــالحهم ورقــيهم ، ورقــي مجــتمعهم وفـي أســلوب العظــة والنــصح مجــال كبيــر للمعلمــين ، فــي توجيــه طالبهـم إلــى مــا فيــه خيــر

  .وأمتهم 
ًإال أنــه ينبغــي علــى المعلــم أن يكــون ذكيــا لبقــا فــي نــصحه ، ويبتعــد عــن أســلوب األوامــر والنــواهي ، وأولــى للمعلــم أن يــستخدم  ً

  .األسلوب غير المباشر في النصح والتوجيه ، كأن يستعين بالقصص ، وقد جاء القرآن بالقصص المعلمة ذات المغزى 
َويمكن للمعلم أيضا أن يستعين بدروس التاريخ ، وما فيه من عظات وعبر ، فكـم مـن أمـم هـوت لفـساد أخـالق أبنائهـا ، وكـم مـن 
حضارات انهارت ، لتفكك مجتمعاتها وانحاللها ، وكم من أناس هلكوا لعصيانهم وكفـرهم ، وغيرهـا مـن القـصص التـي يمتلـئ بهـا 

  .القرآن الكريم والتاريخ 
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TH lìÜ�c@ò’Óbä½aë@ñ‰ëb�a@Z@ @
المحـاورة والمناقـشة هـو أســلوب اإلقنـاع عـن طريــق العقـل والمنطـق ، ويتــضمن أسـلوب المحـاورة والمناقــشة فـي التربيـة اإلســالمية 
ًضرورة تعريـف الناشـئة باألسـاس العقالنـي والمنطقـي ألي قـضية مطروحـة أمـامهم ، وأال يـرددوا المعلومـات ترديـدا أعمـى دون فهـم 

ا الحقيقــي ، أو دون إدراك الرتباطهــا بــواقعهم الفــردي واالجتمــاعي ، كمــا يجــب أن تتــاح لهــم الفرصــة للمناقــشة الجــادة لمــضمونه
  .والبناءة التي تحلل أبعاد الموضوع وتلقي الضوء على جوانبه المختلفة 

 التـي نتعـرف بهـا علـى األشـياء ، فقـد ال ومن الطرق التي يمكن للمعلم أن يلجأ إليها في إقناع تالميذه ، أنه يوضح لطالبه األمثلـة
ًتتعـرف علــى الــشيء إال بنتائجـه ، مثــل الكهربــاء ، فـنحن ال نراهــا ، ومــع ذلـك تــستخدم فــي أشـياء كثيــرة جــدا ، ونعتـرف بهــا فمــن 

  .ة المعرفة يستدل عليها بالظواهر ، ومنها يستدل عليها بالنتائج ، فالحياة فيها المعرفة الحسية ، والعقلية والحدسي
  

UH @òíŠÄäÛa@òÏŠÈ½a@ëc@ñŠ™b�a@lìÜ�cZ@ @
ويعتبر أسلوب المحاضرة أو المعرفـة النظريـة مـن أقـدم وأشـيع األسـاليب المـستخدمة فـي التربيـة ، وهـو مـن األسـاليب المتبعـة فـي 

  .التربية اإلسالمية 
وين خلفيـة متأنيـة ، تمكنـه مـن التعامـل والمعرفة النظرية مهمة في حد ذاتها ، ألنها تنمي عقل اإلنسان وفكره ، وتـساعده علـى تكـ

ًمع مجتمعه ، وتساعده على القيام بدور المواطنة الصالحة فيه ، وينتقد التعليم المعاصر ، باعتباره تعليما لفظيا نظريا ، يفتقر إلـى  ً ً
  . وعزوفهم عنه مغزاه الوظيفي والتطبيقي واالجتماعي ، مما يترتب عليه عزلة التعليم عن مجتمعه ، ونفور الطالب منه

وقد يكون فـي هـذا األمـر نـوع مـن المبالغـة ، بقـدر مـا فيـه مـن الـصحة ، ولكـن هـذا ال يقلـل بحـال مـن األحـوال مـن قيمـة المعرفـة 
النظرية ، ولن يكف التعليم المدرسي في يوم ما عن تقديم هذا اللون من المعرفة ، لـضرورته وأهميتـه ، فـإن أيـة فكـرة عمليـة البـد 

  .كرة في عقل اإلنسان ، واإلنسان يفكر بواسطة الرموز وأن تبدأ بف
  

VH @òîÜàÈÛa@ò�‰bà½a@ëc@kí‰†nÛa@lìÜ�cZ@ @
تهــتم التربيــة اإلســالمية بأســلوب التــدريب والممارســة العمليــة ، فالتكــاليف اإلســالمية كلهــا ، والمبــادئ الرئيــسية لإلســالم كلهــا ، 

ًتتطلـــب ممارســـة وســـلوكا علميـــا ، ويجـــب أن يتطـــابق ســـلوك  ـــه مـــصداقا لقـــول النبـــي صـــلى اهللا ً   ًالمـــسلم مـــع مـــا فـــي ضـــميره وقلب
  .، وأن اهللا يحاسبنا على أعمالنا بقدر ارتباطها بنوايانا وسرائرنا " إنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى : " عليه وسلم 

  

@ð…bÏ@‰ìn×†Ûa@éîÜÇ@éjã@áèß@Þaû�@I@Z@0a†u@0a†u@áèßH@ @
 لتطــوير المنــاهج الدراســية شــكلت لجنــة لتحديــد طبيعــة المــنهج الدراســي وتكــون اتجاهــات مختلفــة ، فــي إطــار الجهــود المبذولــة

  .االتجاه األول يرة بناء المنهج الدراسي وفق مبدأ رسوخ القيم ، والثاني يرى بناء المنهج وفق صالحية القيم 
  اهين ؟ًفي ضوء العبارة السابقة ضع تصور مقترح لطبيعة المنهج في كال من االتج •

@òibu⁄aZ@ @
  . بالملخص ٤صفحة رقم : المنهج األول وفق مبدأ رسوخ القيم ، ويمثل الفلسفة المثالية وطبيعة منهجها كالتالي  �
 . بالملخص ٨صفحة رقم : المنهج الثاني وفق مبدأ صالحية القيم ، ويمثل الفلسفة البرجماتية ومنهجها كالتالي  �


